Drezdenko, dnia ..............................
.......................................................
(imię i nazwisko nauczyciela)

PESEL
.......................................................
(nazwa szkoły/placówki)

.......................................................
(adres zamieszkania)

......................................................
(telefon kontaktowy)

Burmistrz Drezdenka
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
na stopień nauczyciela mianowanego
Na podstawie art. 9b ust.2 i art. 9d ust.7 ustawy Ustawy Karta Nauczyciela, (Dz. U. z
2018 r. poz.967) wnoszę o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela
mianowanego przez Komisję Egzaminacyjną.
Do wniosku załączam, zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018
r. poz. 1574z późn. zm.) następującą dokumentację:
1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone przez
dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
2) kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego wraz
z uzasadnieniem poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
3) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje, o których mowa w art. § 9 ust. 1 pkt
2 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej;
4) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora
szkoły za zgodność z oryginałem;
5) kopię oceny dorobku zawodowego w okresie stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za
zgodność z oryginałem.
6) Ponadto w związku ze zmianą nazwiska załączam poświadczoną kopię odpisu
aktu małżeństwa *.
Tylko na wniosek nauczyciela:
Na podstawie art. 9g ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela wnioskuję o powołanie do Komisji Egzaminacyjnej
przedstawiciela niżej wymienionego związku zawodowego :

…………………………
(nazwa związku zawodowego)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zostałem/am poinformowany/a, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Drezdenku ul.
Warszawska 1, 66-530 Drezdenko, reprezentowany przez Burmistrza Drezdenka.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – kw@drezdenko.pl;
3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzęduna podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016r.;
4) odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) moje dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
6) mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
7) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (rozdział 3a
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i art. 43 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej) jest obligatoryjne.

......................................................
(podpis nauczyciela)

* - niepotrzebne skreślić

Drezdenko, dnia ..............................

.......................................................
(imię i nazwisko nauczyciela)

.......................................................
(nazwa szkoły/placówki)

.......................................................
(adres zamieszkania)

............................................................
(telefon kontaktowy)

Burmistrz Drezdenka
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

Wniosek o wydanie nowego aktu nadania
stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
W związku z uzyskaniem wyższego poziomu wykształcenia niż określony w
wydanym akcie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, na
podstawie art. 9f ustawy Karta Nauczyciela, proszę o wydanie mi nowego aktu nadania
stopnia nauczyciela mianowanego, uwzględniającego uzyskany poziom wykształcenia.

Załączniki:
1. Poświadczone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie wyższego poziomu
wykształcenia:
1) ...........................................................................................................................................
2) ...........................................................................................................................................
2. Poświadczona kopia dotychczasowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zostałem/am poinformowany/a, że:
3) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Drezdenku ul.
Warszawska 1, 66-530 Drezdenko, reprezentowany przez Burmistrza Drezdenka.
4) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – kw@drezdenko.pl;
5) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzęduna podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
6) odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
7) moje dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
8) mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
9) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (rozdział 3a
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i art. 43 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej) jest obligatoryjne.

......................................................
(podpis nauczyciela)

* - niepotrzebne skreślić

(miejscowość, data)
…………………………………
(nazwa i adres szkoły/placówki)
Znak pisma …………………

Zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki
Imię i nazwisko nauczyciela
oraz data urodzenia
INFORMACJE DOT. ZATRUDNIENIA W DNIU WYDANIA ZAŚWIADCZENIA
Rodzaj umowy o pracę
(czas określony od dnia …do dnia…, czas nieokreślony od dnia …..)*

Wymiar zatrudnienia w dniu wydania zaświadczenia
Nauczany przedmiot/rodzaj prowadzonych zajęć
w dniu wydania zaświadczenia
INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBYWANEGO STAŻU
Wymiar stażu (1 rok i 9 m-cy lub 2 lata i 9 m-cy)
Okres odbywania stażu ( od dnia …….. do dnia …......)
Okresy nieobecności nauczyciela w czasie odbywania
stażu, stanowiące powód przedłużenia stażu zgodnie
z art. 9d ust. 5 i 5a Karty Nauczyciela
(np. urlop dla poratowania zdrowia, bezpłatny,
macierzyński, ojcowski, zwolnienie lekarskie, itp.)
Wymiar zatrudnienia w okresie odbywania stażu
(w przypadku nauczyciela realizującego co najmniej dwa
przedmioty/rodzaje zajęć – podać wymiar godzin
z poszczególnych przedmiotów/rodzajów zajęć)
Nauczany przedmiot/ rodzaj prowadzonych zajęć
w okresie odbywania stażu
(w przypadku nauczyciela realizującego co najmniej dwa
przedmioty/rodzaje zajęć – podać liczbę godzin
z poszczególnych przedmiotów/rodzajów zajęć)
Data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego
Data złożenia sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego
Uzyskana ocena pracy za okres stażu oraz data jej
dokonania

……………………………………………………
..
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły/placówki)

* wyszczególnić wszystkie okresy zatrudnienia w szkole/placówce wystawiającej zaświadczenie

